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Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

V/v tuyên truyề n Tháng hoạt động
thể du ̣c thể thao cho mo ̣i người và
Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn
dân giai đoa ̣n 2020-2030
Kính gửi: Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể du ̣c thể thao các huyê ̣n,
thị xã, thành phố.
Thực hiện Kế hoa ̣ch số 404/KH-UBND ngày 10/02/2020 của UBND tỉnh về
thực hiê ̣n Kế hoa ̣ch Tổ chức Tháng hoạt đô ̣ng thể du ̣c thể thao c ho mọi người và
Ngày chạy O lympic vì sức khỏe toàn dân giai đoa ̣n 2020-2030; Sở Thông tin và
Truyề n thông đề nghị Trung tâm Văn hóa , thông tin-Thể du ̣c thể thao cấp huyện
trên địa bàn tỉnh tổ chức thông tin, tuyên truyề n về vi ̣trí , vai trò và tác du ̣ng của
thể du ̣c thể thao, công tác tổ chức các hoa ̣t đô ̣ng thể du ̣c thể thao cho mo ̣i người và
Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú
và dễ tiế p câ ̣n nhằ m vâ ̣n đô ̣ng người dân tự cho ̣n cho miǹ h những hoa ̣t đô ̣ng thể
dục thể thao phù hợp để tập luyện hàng ngày và tham gia Ngày chạy O lymlic vì
sức khỏe toàn dân hàng năm.
Khẩ u hiê ̣u tuyên truyề n Ngày cha ̣y Olympic vì sức khỏe toàn dân và phát
đô ̣ng phong trào “Toàn dân rèn luyê ̣n thân thể theo gương Bác Hồ vi ̃ đa ̣i” , cụ thể:
“Toàn dân rèn luyện thân thể-Bảo vệ Tổ quốc”; “Rèn luyện thân thể- Kiế n thiế t đấ t
nước”; và các khẩu hi ệu chào mừng Ngày Thể thao Việt Nam , Ngày thành lập
Đoàn Than h niên Cô ̣ng sản Hồ Chí Minh , các khẩu hiệu tuyên truyền thực hiện
nhiê ̣m vu ̣ chin
́ h tri ̣của điạ phương . Thời gian tổ chức các hoa ̣t đô ̣ng thể du ̣c thể
thao quầ n chú ng và Ngày cha ̣y Olympic vì sức khỏe toàn dân trong tháng 3 hàng
năm.
Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Trung tâm Văn hóa , thông tin-Thể du ̣c
thể thao cấp huyện trên địa bàn tỉnh sớm triển khai công tác tuyên truyền.
Trân trọng cám ơn sự quan tâm, phối hợp thực hiện của quý cơ quan./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tin̉ h (b/c);
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lich
̣ (p/h);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (p/h);
- Lưu: VT, TTBCXB.
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